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časně zastavena Před Denisovýmkoruu Dělník který vydělává si

fiO00 ročně odvede na příští státu
z osobní danS z příjmu asi 500 K

Z československé I
republiky

nádražím přes pozdní dobu noční

nakupily se davy obecenstva kte- -

— Ve skutečnosti v5ak budou ty PKOCTOJE
U Ulc mnohé nemoci jel třetetní fidorofily nvínottl
proiltwnjch léluW MvoluJI klidnému vtii Jtdnotfu
Cbébo domácQio proitfedkii Jako

ré netrpělivě vyčkávaly i příjezd
druhého transportu
Befraudant Mcstek odsouzen—

Praha "
prosinci — Včera ko-

náno' Jíčení u zemského trestního

soudu proti 3'Metému svobodnému

maehreii" 'Sudetenlanď 'Boehm-rewaldga-

'Sudetengan' vůbee

všechny ony na kterých jakékoli
označení zuěměeného území osa-niotnč-

jest vyjádřeno
Čcfcké bohoslužby byly % usne-

sení fesko-moravhkéh- o episkopá-t-

zakázány dokud prý návrh na

jejích uskutečněni nebude poslán
do íííina a tam schválen V Al-

mě naznačeno napřed že více ne-

může býti dovoleno nežli čtení

a evangelia vedle latiny
též česky Tedy ani "Páter no-ster- "

— "Otče náš" — nesmí se

český člověk modliti při mši h

knězem česky S tímto rozhodnu

úředníku Měst Spořitelny Praž

ské K Mestkovi jenž zpronevěřil

to důsledky jeitě těžší neboť pro-

dejci nezilraží zboží jen o výši da-

ně nýbrž podle zkušenosti zvýši

přirážku dvoj- - a troj-násobn- ě by
také "z toho nčeo měli" lze tu-

díž očekávati všeobecné stoupnu-
tí cen následkem zavedení nové

daně okrouhle 10 procent Jo to

opravdu nejtřzší daňové břemeno

v našem státě Jsme zvědavi bu-dou--
li

proti této ohromné nepří-
mé dani svolávati sociální demo-

kraté tábory Dojista ne neboť

v Národním shromáždění všichni

sociální demokraté pro tuto daň

DUA PCTOA

HOBOKO
Protolo tento Jde trorna ke kořeni tla k nečlatoH krve Jt

pflpraven i čistých (draví píináAcjlcktt koliuků bylin jott pouii-va- n

pře sto toků

Vkíiníd M BprodiJ Jeit dodivta rlmo a Ubeialel

DR PETER FAHRNEY & SONS CO
2501-1- 7 Washington EIvd CH1CACO 1LU

(V Kaaadl se íxíivá kie cl)

Lústavu v němž byl zaměstnán

370000 K Ku řločiunému jedna
ní dohnán byl náruživou vášní

katbaniekou a při přelíčení přišlu
na přetřes jména těch ' kdož

Mestkovi pomohli ná lavici obža-

lovaných Dle výpovědí jeho vy-

hráli na něm: vinohradský
komi-sioná- ř

Klisehak 40000 K obchod-

ní jednatel (Irossman 20000 K

kožešník Bámbous lóOOO K ob

tím "českého episkopátu" svoje
svědomí srovnati nemohouc české

duchovenstvo sdružené v klubu

reformního duchovenstva usne

slo se na schůzi důvéVníků 27 li

chodník Mandelík t Liboce 30000stopadu že sloužiti začne o le- -

Odsouzení legionáři — Pruhu

5 prosince — DiiťHiii Právo Li-

ti u píše: Věcní o 11 lnul dopo-

lední shromáždil xc vojenský soud

divixijní na llniděanťťb aby vy-

nesl rozsudek nad obžalovanými

účastníky t zv vzpoury žehno-luďdt- é

VftSina obžalovaných ty-

la přítomna roudkiu Vedli ob

hájní ťvtné byli zastoupe-ii-i praž-

it! žurnalisté a obecenstvo tvořili

Iduvnč dnstojuíei zainčstnaní ii

divisijního Noudu Vojenská stráž

v budově byla neobyčejně sesíle-li- a

Kázem 11 hodiny vstoupili

do sálu členové vojenského sená-

tu major Stanek přečetl za na-

pjatého ticha rozsudek Čtení roz-Midk- u

s obsáhlými důvody potr-val- o

více než 2 hodiny Žaloba

jak známo vinila všechny obžalo-

vané ze zločinu velezrady a zj
zlo-

činu vzpoury Soud uznal však

zločinem velezrady dle par 3:5+

voj tr zákona vinným pouze
vfidee tažení Fr Jelínka ostatní

pak vinnvmi ze zločinu vzpoury

dle par 1 ! voj trest zákona

Obvinění nevojáei Pluhař a Va-

vřinec uznáni vinnými zločinem

dle par 222 tr zák a t„ že prv-

ní napomáhal k vojenským zloč-

inům a druhý sváděl vojíny k po-tuše-

služební povinnosti Čtyři
obžalovaní propuštěni jednak pro
nedostatek viny jednak pro ne

tošuích vánocích česky Česky u- -

nravena cela mse pro cele vánoč

ní období až do Tří králů je už v

Puritan mouka
ZXliUKA — Spotřebujte plný pytlík a nepodaří li se vám

upéci nejlephí chléb jaký jste kdy pekli vraťte prázdný pytlík
svému obchodníku jenž nahradí vám bez námitek važe peníze

Odborně mletá z nejlepší pšenice v Americe

Vňiehni groceristé ji mají na skladě

WELLS-ABBOTT-N1EMA-
N CO

Schuyler Neb

tisku který uvolila se s opravdo-

vým porozuměním provésti tiskár

K velkoobchodník Lewy z Teplic

in000 K atd Hráno bylo denně

v Obecním domě v bot Imperiál
a kavárně (Irado S ministrem

Práškem hrál r 1917 a prohra
Prášková činila prý asi KKK) K

H bývalým ministrem J Stříbr-

ným' Inával již v leteeli 1911—12

a po převratu r 1918 asi třikráte
Mcstek soudí že Stříbrný za ta

léta vyhrál na něm asi 5000 K

na "Národní Politiky" Teido pr
vv novy eesky missul v rozměru
asi dvou archů již vyšel
Železniční katastrofa" — Pia

hlasovali 'To by bylo rámusu!

kdyby to byly udělaly jiné stra-

ny bez nich! Teď budou mlčet! —

( Říjen")
Dvojnásobná loupežná vražda

— Kolník Tomáš Kotvau se šest-

náctiletým synem Fmntiškem z

Letuiče u (íbel byli cestou z trhu
z Fherského Hradiště úkladnS za-

vražděni
a( oloupeni o 30000 ko-

run Kot vanové zavedli tlo Hra-

diště na trh pár koní Prodali je
v Hradišti 18 listopadu mlynáři
Rychtcrovi z Týna u Lipníka za

30000 korun V hostinci kde

mlynář Iíychter peníze Kotvoví

vyplácel přisedl ke stolu eizí
muž který probíral s ninti jed-

notlivé bankovky a dokazoval je-

jich pravost Neznámý muž vy-

ptal se Kotvanovýeh odkud jsou
a jak se dostanou domů načež

Také Kotvanové zaplativ-
še řád odešli Druhého dne na-

lezeni byli dva lidé na cestě z Hra

ha 7 prosince — Včera odpole-

dne událo se na trati severozápad-
ní dráhv mezi Čelákovicemi a

Mšeticemi z příčin dosud nevypá

Jako ministři však Prášek i Stří-

brný s Mcstkem nehráli Byla

jmenována ještě celá řada lidítraných osudné neštěstí Osobní

vlak číslo 418 vyjíždějící z Pra kteří s Mcstkem hazardně hráli

hy o 4 hod 23 min odpol srazil

se před 6 hodinou odpolední na
zajímavá to listina těch jimž na

tisícovce nesejde když obratem

Tímto ozuauiuji víem řetntn starým i o$w příznivcům ie vlastním

HOTEL "PRAHA"
který jest úplnfi znovu vypraven víím vnitřním saíízenim vkusni de-

korován a kde krajané zavítavSÍ do Umaby naleznou nyní lidnou ob-

sluhu a pohodlí to ncjlojiM Chutná jídla i [ravó žeské kuchjnfi vždy
vás uxpokojf O plizcň místuích i venkovních krajanu uctivě žádá

JOSEF PIVOŇKA

záhybu mezi Čelákovicemi a M5e- - dovedou bez prače vydelati za je-

dnu ztracenou deset nových Spotíncni se zrvchlenvm osadním vladostatek důkazu Odsouzeni byli:
František Jelínek četař 1 prapo kem číslo 15 jedoucím od Znoj luhráči Mestkovi Grossmann Ep

stein a ostatní tvoří čistou společma a přijíždějícím dle jízdního
řádu o 5 hod 38 min na praž

ru Čechoslováka odsouzen byl k

trestu smrti provazem a k vylou-

čení armády Blažej Majer

nost která peníze rozhazovala pldiště do Letnice v hrozném sta
ské Denisovo nádraží Poněvadž Roh 13 a Wllllam uL OMAHA NEEEASKA

fstřelec ke 4 rokům žaláře V Há oba vlaky byly na volné trati již
nýma 'rukama v níž byl Městek

považován za syna velkostatkáře
ač jeho otce má pouze' 8 korců potéměř rozejety srazily se bustě
lí Městek byl tak vášnivým kar 2obsazené jejich niassy nadmíru

prudce Srážku odpykal nejhůře

jek střelec ke i rokům V Ške-ří- k

k 18 měsícům K Andrej-se-

střelec ke 3 rokům Antonín

Jelínek desátník ke 2 rokům a

degradaci Fr Astaloš četař k

baníkem že ještě po vyzrazení de- -

vlak číslo 418 u něhož bylo ně

kolik vozů úplně roztříštěno —

strojvůdce Prokňpek a mnoho ce

fraudaee hrál v karty až do rána

Také z protokolů Mestkových spo-

luhráčů vysvítá že byl náruživýmiy roku J Hrabák střelec k

18 měsícům Jonef Glaser četař

vu Mladší byl mrtev jsa střelen

do hlavy a starší dokonával na

druhé straně cesty krváceje z ran
7 hlavy a prsou Byl dopraven
do zemské nemocnice do Bratisla-

vy kde za krátko dokonal Vy-

šetřováním zjištěno v těchto

dnech že zavraždění jsou Kotva-

nové a že byli oloupeni o 30000

korun které utržili za koně Bylo

zjištěno dosud že vrahem je onen

neznámý muž který v hostinci

dokazoval pravost peněz Muže

tohoto v Hradišti ani v Letuiče

ani v (Jbeli na Slovensku nikdo

uezná Jedná se buď o vraha na

karbaníkem a že zejména hrávnlist ujících těžce zraněno Pokud

dalo se zjistiti v pozdní noci kdy hazardní hry "ferbla"a "ma

Výborná naše káva
uemčla by scházet v žádné domácnosti Chcete-l- i si opravdu pocbutnati
]Kihli ta hí pro n:ii 40n kávu velmi lahodnou LepŇí druby a 42c

a 4"e libra eož jost cena za tyto druhy kávy velmi níká Jinde platíte za
tuto kávu o 10 až 13 centů víec za libru

Mák kaain ruský taj kořeni celé i mleté stále na búní
fllijodnávky laskavé na

' Western Coffee Mills
OF CEETB NEBRASKA J VAVÉINA majitol

a Josef Florian desátník každý
ke 2 rokům Mat IHavsa střelec pomocný vlak o 8 vozech na mí-

sto vypravený vrátil se do Pra
cao" Přelíčení konalo se za vel-

mi hojné účasti obecenstva Ná-

vrh obhájců aby vyšetřen byl duhy bvlo nřes 30 oob velmi těžce

zraněno jeden muž nezjištěného ševní stav Městku v soud zamítl a

odsoudil Městka pro zločin pod Ijména cestou zemřel — a na 40 o

sob lehce zraněných pokud s-
- nste si o cenniK a vzorityvodu na 3 léta těžkého žaláře zo

střeného čtvrtletně tvj-dýi- lůž
hodilého nebo o lupiče který za nerozprchly přivezeno ještě dru-

hým pomocným vlakem pozdě po kem ke ztrátě volebního práva a

pro peřčin hazardní hry k pokutě
"00 K — Lehkomyslný nerozváž

půlnoci do Prahy Jak vyprávě-
li lehce pohmoždění z nichž val

HLEDÁM HjiololilivÉho českého děl-

níka na farmu Dobr jdut a jiráco ]o
celý rok stálá Adresa: FlíKD MA- -

ná ěast utrpěla otřes nervů ode ný defraudant byl tedy odsouzen
íjií3i-i- ooii no iUK — ivuveriiHe-mcii- t

" '
T23-tf-- ehrály se po srážce děsné výjevy

'

Prtimčpiý prodej $UX(ii 14(i()

Ne jvyšší cena 1480

Skokový dobytek
Jehiiata

'

$S(H(rt 1 !)()')

Skopei llíKfal2'0
Kočci 15251025
Ovce Uló(a 1100

Obilní trh
KtKUfnC- H-

Mnoho osob vyhozeno do povětří
jeho spoluvinriíci kteří jej v ha

zaydních hrách připravili o ukra
dené peníze vyvázli bez pohromy

PEĎÍ! PEÉÍ! PEĚÍ! Kupujeme Imisí
i it if r i ?

tím účelem přišel na trh do Hra-

diště Byl to mladší štíhlý muž

oblečený v šedivý plášf přežitý
z vojenského pláště jízdeckýcb
kalhot a žlutých bot Na hlavě

měl zelenavý klobouk Obličej
měl podlouhlý a posetý vyrážkou

jako od neštovic Mluvil nářečím

moravským více hanáckým —

Hrozný tento zločin vzbudil v ce-

lém kraji pochopitelný rozruch

Dosavadní pátrání po vrahovi ne

jiným smáčknutím mezi trosky

způsobeny těžké pohmožděniny

k 10 měsícům (odsouzeni podmí-

nečné se lhůtou Fr Ne-

hyba střelec k 1 roku (ods pod-

mínečné) Ed IIáj'k střelec k

10 íuésíeům (ods podm) Fr Oeá- -

sek střeleej k 10 měsícům Tods

podm) Josef Špaček svobodník

k (i měsícům (ods podm) Josef

Jlupřfák četař k 8 měsícům

(ods podm) J llahout stře-

lec k 8 měsíeůnr (ods podm) J
lllobit ke 3 rokům V Holub k

30 měsícům (ods podm) Josef

íikalník dragoun k 1 roku (ods

podm)- - II- - Němecek k C měsí

&mn (ods podm) T Pluhař k

6 měsícům žaláře Mimo to vy-

slovena u odsouzených ztráta vo-

lebního práva a zbavení svých

vyznamenání Trest zostřeněji"1
samo vazbou — Osvobozeni vojá-

ci J Dufek a Kacovský afNěmci-eivilist- é

Dufek a Hildegavt z Nýr-k- a

Obhájci 'ohlásili u celé řady

odsouzených zmatečníj stížnost a

odvolání Předseda Staněk pro-

hlásil že vazba odsouzeným zapo- -

nebo zlomeniny údů několika o Sbírka pro České
sobům — take jeune pani — ura

Národní Sdružení
zeny ohe nohy — zkratka bezi o Cis :i bílá-

" 1 bíláAž do 2 ledna 1920 vydáváteneštěstí které dosahem svým nt
lé "Pokroku" odvedli omažské

$145

V

J37S13?)

stojí daleko za neblahou katastro r bílá
4 žlutáOdbočce Č N S úhrnem $5903

89
fou u Uherska z roku 190!) na tra-

ti společnosti státních drah Z těž žlutá
Vydavatelé "Pokroku" odvedli ' 4 míchaná 137(138cfr raněných dopraveno 21 pomoé- -

íiým vlakem do Prahy a odvezeno

1'rodúváme látky na sypký povlaky a

vůbec všechno htí uuí zboí za íiejiiiší
ceny i'ite nám co potřebujete a my
Vám poálumo vurky st udáním cen Ce-

ny kávy u čaje nn ozádátií COOiSO-lilTI-

FKATIfKU ) I O Itox (Í2Í

flerwyn III —Advertiisemeiit TS'1 tf

OBCHCD NÁBYTKEM A POHEOB-NICTV- Í

ve velké české ohadé a boba-té-

okolí ve východní XebraŇce tse vý-

hodně vyprodá Víboruá příležitost pro
krajana jenž by se chtěl takovému ob-

chodu věnovat O bližší podrobnosti
pisto na uilmíuistrai i tohoto listu —

T212pd

„D0BBÝ HRÁCH (Karly Warshauer)
na rro !{ k jídlu nebo na ucméiio 8

centú libra nevyplacené Objednávky
ud 100 liber liahoiii ti udáuiiii dali jo
expiessu neb po freigbtu Penízo pře-
dem Za objednávku ručím! J A

Jaroso Colo — Ad v Tl'1 '!pd

13tí(-13-

133(ř13i

tajemníku omažské Odbočky Č

N S ve schůzi konané 2 ledna

1920 celkem $3200 jež bvly na
Luutomobily zdravotní služby do

mělo výsledku

Nové Československé tisícovky
na cestě do Prahy — Jsou půvo-

du amerického neb vyhotoveny

byly v tomto oboru u nejpředněj-š- í

firmy americké Provedení prý
je tak krásné že nemožno jest je
tak lehce padělati Peníz ten bu-

de pro nás památný tím že když
Němci v roce 1914 stáli před Pa

pražských nemocnic 9 těžce ra
závod náš od 21 list 1919 do

jiěných dopraveno do nemocnice v

Nymburce — Pomocným vlakein ledna 1920 zaslány a příspěvky
šlědrýeh dárců v uvedené doběna místo neštěstí se čtvřmi na rv- -

kvitovány
i

thlo sehnanými lékaři vypravili
se chef zdravotního odboru mini Na novoříží —' a Němci byli jisti že v

PRO FOND ALICE MASABY- -

několika dnech obsadí Paříž sterstva žtlczaře dr lvi řsubrt

" 5 míchaná

" 6 míchaná

PŠKNICE—

Cis 2 tvrdá
" 3 tvrdá
" 4 tvrdá
" 2 nev járku
'' 3 mích (duruň))
OVES—

Cis 3 bílývV" 3'bílý
ŽITO—

Cis 2 i
" 3

" í
1 Kí':M KNr—

Ohi 4

$28(3(ř?2S7
278fť-27-

273
33 J

232

"84le
81feH4Vjc

i77
17C

175

KOVE
jenž za pomoci místních lékařůdala rancie zhotoviti v Americe

plotny naiiové 100-franko- ban ve prospěch zmírajících sirotků ve
postaral se o obvázání krvácejí

kovky jelikož veškeré francouz cích a sténajících nešťastníků za staré vlasti
Dne 9 ledna 192:

viiaita liCuiiuC i luúč udatní za

lobee vyhíadil m zmaječiií stíž-

nost Obžalovaní vyslechli rozsu-

dek kliibiě Na tváři 1 smrti od-

souzeného Jelínka — jéi doporu-

čen bude asi milosti — nehnul se

ani sval —- Tak skončil včéfa t

půl 2 hodině odpolední měsí

projednávaný proces železnorud-sk- ý

'

Zmuncni velké zatížení dělníků

a malých úředníku — Praha 7

prosince — Ve včerejší schůzi
" Národiriho shromáždění odhlijso- -

ské bankovky obsazením Paříže
měly-byt- í prohlášeny za neplat

Herman Medek Omaha $100

NABÍDNUTÍ K SŇATKU — Mladý
mu neiiiující duhtntek známo-

sti chtěl by se Kenáiniti 8 dívkou neb
mladou vdovou a prí-iuo- Kiiatkii —

Žert vyloiii-e- Které by xe líbilo far'
mařit je vítána Nabídku zasílejte do
íolioto lihlo pod znakou " ťpíímoiml"
—Advcitisement l)(j!l-l- i

né Němci byli zahnáni Paříž Jos Černý Interstate blaho 2"0
Jos Ilollmotz Lxcter Wb„ J00
Mike Philip Gormiin So tll I

zachráněna a plotny připravené
na nový tisk byly nepoužily —

Francouzská vláda udělala nám
í u laskavost že mohl! jsme při

Dak 2j0

řídiv odeslání pomocných vlaků

se zraněnými do Nymburka a do

Prahy odejel automobilem na ná-

draží Denisovo kde řídil vykládá
ní ubožáků do připravených nosí

lek a transporty do léčebných
- K infowaaei příbuzných

rodin uvádíme nacionále těžce ra-

něných osob jež pomocným vla-

kem dopraveny do Prahy Jsou

t0:Jan Doležal ze Žlunie Karel

MALÝ OZNAMOVATELCelkem- - $700vána byla všemi stranami s vy- - pravené desky použiti na mrns

r

ČESKÁ KNÍ2ECKA
1'oučné pojednání o nemocněli očí Uéi

nosu a hrdle — Cena 20 centů
1'išle do úíudovny '

DE J J WAETA

13 rirt National Bk Bldg Omaha

PRONAJMU NEBO PEODÁM tou!

íený obchod — Krocerií a maHcln — aTRZN1 ZPRÁVY
Omaha Neb 10 ledna

jímkou českých kleiikálů kteří nové 1000-koruno- bankovky

hlasovali proti daň z obratu Daň
1 Daň z basa — V Nir shromáž

tato jo podle vyjádření referenta dění rozdán 10 'prosince vládní

dr Kngliše nejtěžšíra břemenem návrh zákona o dani z níaa li'

velmi vílindiiycli podrijíock nebol' ne

hodlám odebrat na ferinu O bližší ]o
řícjlerwí voli $14501050Čepek (?) Fr Miškovský z Ly-

sé nad Labem Fr Drobný 'zří
IrobnoKti hlíifile se anebo doplňte na:

Václav 1'ivelka A verv 8oMlb HíileDobří až vybr Voli 1300(1450jež kdy bylo a bude uloženo oby-- j forma této daně jest — dle zprá- -

ítatfon )nib! II I M 5 Tel Southzenec z Masarykova nádraží K Prostřední až dobří
V[K— Advertíwmeut TMDressler Praha VIL TrojskfV Obyčejní

vatelstvu republiky U obyčej- - vy finančního ministerstva — oT

uých předmětů spotřeby obnáší důvodněna tíní že navržená zvýše- -

jedno procento trt zv "přepy ná sazba 20 h za 1

ehového" zboží JO až 12 procent kg syrového masa) poskytne stá- -

'HLEDÁM KOSPODYNL — Jelikož(') Ant Smolař Zliiuice Bed Nejlepěí ročid
jnífiu vdovce a mám dobře zaíwné Ur

í)50(a 1150

1475(gyl02d
1350frilt75
115ÍK'' 1350

9íW)to 1150

Stibor Slotava u Nymburka AI i Dobří až vybraní
Fiala Praha 1L na Hrázi č 213 p"dárflvi na farfnč ptitřcbují dobmi

liocpiuh ni která by te pt&raht o moji

Jmii uot a liolkv — mám ve btáí

DR KAR H BREUER
'

operace a temíi nemoce
DR MILOSLAV J BREUER

dlagnc+a a vnitíní mooci
ČEŠTÍ LEKAEI

l'ří naší otadoviiě máma dokonajoo
laboratoř k ropozn4vní víech nejnoel
Máme nciuocnicnj K)0íoní pro vtatb-u- y

opcraťftf a vnitřs! případy nxaxxí
Úřadovna v pokojí říalo 214 6nrity

Muhial Budova- -

rVverovďtifidiíí roh 12 a O ulic

Prostřední-a- dobří

Obyčejní (

Nejlejiší jalovice
Dobré až vybrané ja- -

lovíce

Ne j lepší krávy

do 11 let V piipadé dohodnutí h dá
mou aneb vdovou do ''') let Mintck )ie-u- í

m'i'řn Nabídky zahb'te na adre-

so Jwf Kevrlx fiiinai iowa —DWfojUM

UyHaAZM 'J"2í Ipd

Karel Cibuš Poděbrady Mari

Choceňská Praha L ííevoluční č

2 Ludmila Jindrová Poděbrady
JuL Roubíček délostřelee v Kost-

nici nad Labem Král Vinohra-

dy M Sifaldová Kostomlaty u

Nymburka Fadrbonc vojín vý-

zvěd praporu 39 pluku italských
Íí'KÍoriářů Jos Stibor Slotava u

Nymburka Stanislav ftpaček

z tržby Poněvadž kaxle zbozi luznacny zdroj přijmu asi U inu-jjež- li

dostane se do rukou konstt- - lionů korun ročně dále že není

inť&ta" projde' dvěma a více ru- - k vybírání dane "zapotřebí nové

kama denně se musí platit při ho úředního apaátu - konečně že

každém převodu zatíží nová dan "provede h zjednodušení zákon

kofisumenty průmérem nejméně nýdi předpisů a jednotnost jejich
pžtí-proce- nt ním neboř btid na v cetfm obvode státu íeskosloven-jist- o

převalena na 'odběratele To 'kého nebof v nékterýeh okre-znaitWt- á

že kdo spotřebu je za sích im Moravka ve Slezsku e

tok 10000 K- - 8 to není dne dosavadní daň x masa vůbec ne-£ii-

velká suma — zaplatí stá-- 1 vybírala a na Slovensku panuje

tn jm na dani z obratu "00 K a 've vybírání dan? krutý nepořá-véd- :

toho (mádí výdělek 10000 [dek
' '

Dobré až vybr
Prostřední až

krávy 9250 1100

75ri 925
1'EKAřJ PÓZOU! — IVonajal aneb

dru () fioftchodí v pfedu Lincoln Neb
odkoupil bych dobré zařízený menší pc (

hsmi 750 kííLdtý ob lnd kde jnoii zaméxtiiállj tí- - 'Obyčejné krávy
Dobří až vybr„ býč-

ci z pastvin

peii dva H'kaři IOH PKCA Howard
likc Wíiiii —Adv T-Í-

'le

KÁLAL'j :oiA ]))
m(t 72:jzřízenee-- Masarykova nádraží Ka Jalovice k chovu

ÍTJS Tni Nafl Bankrel Kalina majitel prádelny Če-

lákovice Karel Jiřotka obuvník Omaba Neb
Krávy k chovu

Nejlepíí býčci ke kr-

mení t

' VDOVEC přofclředníbo Máří přijme
b'ii4dyui -- - vdovu prostředního v''k'i
— hit vedení dniíí''Mi O 'liti
díbuotU i#t pod wji kou " 'lnn--
ni lení a í'd-l- í J'oLrob ruPi 1 $ 'l

í l'nh h (imaha Xb--A- d

vo Xitbwni Ti3 'i '

Lány u Bělob radu — Netřeba
i ze doprava mez' Če!a- -

I --

tuíi) na dani z pitjma s pn-- r juonecncr — l postovui nopra-iyjzíL:- ň

800 korun Jinými feto-jv- y vyloučeny byly vříkré včel

T": Z 10W K výfPMu tvAisi tn(kť'ré oznny jou znán: l:a rn í

"M cdvfeiti kaldý itátu 1S00 ''DeuUchboebitUifl" "Deubch- -

TÉLKifON: TYLKR 13IS-- J

fabwuú ptzwntít vtnuje lé-- "

uí ttřevuícb aftdiibii
MrtAiWTelata pro řezníky

íovjcc-b- ú a iUttticeíai byla do-- ! Vepřový dobytek


